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VÝROČÍ VZNIKU NAŠÍ CÍRKVE PŘIPOMNĚLA SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA

Tradiční bohoslužba k výročí vzniku
naší církve letos měla dva netradiční
prvky. Účastníci mohli z úst bratra
patriarchy Tomáše Butty po letech
opět slyšet podstatnou část "Provolání národu československému",
které zde bylo čteno přesně na den
před 89 lety: „Věrni velikému odkazu
svatého mučedníka kostnického
"Pravdy každému přejte", po velikých
bojích a vnitřních strastech, jimiž rozhárána trpí náboženská duše národa
československého, uvědomili jsme si
povinnost, kterou přítomné dny velikého osvobození ukládají i stavu
duchovnímu. Opět a opět usvědčuje
nás vývoj veškerého života ve svobodné republice Československé o
pravdivosti výroků velikého našeho
filosofa, že česká otázka jest stále
ještě otázkou náboženskou, otázkou
tolikráte řešenou, ale pro nepřízeň
poměrů nikdy nedořešenou... Proto,
aby konečně osvobozen byl duševní a
náboženský život náš, a tím aby opět
bylo očištěno i mravní, rodinné a
sociální žití českého člověka na podkladě dosavadní křesťanské kultury,
jak vyvinula se u nás svérázně zásluhou apoštolů soluňských Cyrila a
Metoděje, Mistra Jana Husa a Českých bratří, přikročilo duchovenstvo
československé, sdružené v "Klubu
reformního kněžstva", na svém sjezdu 8. ledna 1920 ku zřízení samostatné církve československé. ...Stěžejní

zásadou církve československé jest
svoboda svědomí a náboženského
přesvědčení jednoho každého tak, aby
se nikomu nesmělo z jeho dobrého
přesvědčení nic bráti ani vnucovati.
Neboť chceme, aby konečně přítrž
byla učiněna náboženským bojům
v národě a žádáme si svobody svědomí a náboženského přesvědčení nejen
pro sebe, nýbrž i pro každého jiného,
buď si on kdokoliv...“
Liturgii střídavě vedli bratr patriarcha
dr. Tomáš Butta, slovenský biskup dr.
Jan Hradil, královéhradecký biskup
Štěpán Klásek, plzeňský biskup
Michael Moc a pražský biskup dr.
David Tonzar, který posloužil kázáním na texty Iz 50,4-8a, Jk 2,12-24 a
Mt 5,13-20. Ve své promluvě připomněl, že mnohé hřivny z odkazu zakladatelů církve jsme promrhali a mj.
připomněl členům církve, že by se
měli zamyslet nad tím, jak svědčí o
naší církvi i o Kristu.
Bohoslužbu doprovázel zpěvem vánočních písní místní sbor Resonance.
Druhým netradičním bodem bylo
vysluhování svátosti svěcení kněžstva
sestře Michaele Kajlíkové z pražské
diecéze a sestře Alici Klimové z bratislavské diecéze. Skutečnost, že církev
stále získává nové služebníky, byla
jistě povzbuzením pro všechny přítomné, které neodradilo ani to, že nějakou dobu nefungovala elektřina.
(noe)

Na slavnostní bohoslužbě přijaly svátost svěcení kněžstva sestry Michaela Kajlíková a Alica Klimová (zleva)

Z 96.

ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍ RADY

Pobožností na text Mt 3,13nn a písní
234 zahájil 96. zasedání ústřední rady, které se konalo minulou sobotu
v Praze - Dejvicích, královéhradecký
biskup Štěpán Klásek. Po schválení

ČASOVOST A NADČASOVOST "PROVOLÁNÍ" Z 11. 1. 1920
Dne 11. ledna roku 1920 byla vyhlášena nová křesťanská církev v chrámu
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Propůjčení tohoto chrámu od pražského magistrátu inicioval
modernistický kněz dr. Karel Farský.
Sloužil zde již na Nový rok za velké
účasti věřících z celé Prahy bohoslužby v mateřském jazyce podle Českého
misálu vydaného péčí Klubu reformního duchovenstva. Také 11. ledna,
tedy již po nelehkém rozhodnutí o
vzniku nové církve dne 8. ledna 1920,
zde byla sloužena česká bohoslužba,
kterou vedl dr. Karel Farský s dalšími
kněžími. Při ní bylo z kazatelny slavnostně přečteno "Provolání národu
československému". Zazněly hymny i
svatováclavský chorál.
Autorem prohlášení nové církve
vydaného 10. ledna 1920 byl patrně
dr. Karel Farský, který je pod dokumentem podepsán společně s Bohumilem Zahradníkem Brodským,
Gustavem Procházkou a Ferdinandem
Stiborem (Otištěno v Právu národa č.
2 ze dne 15. ledna; V: Spisar, A.:
Ideový vývoj církve československé.
Praha 1936, s. 327-329). Prohlášení a
podobné dokumenty mívají zpravidla
obecnější charakter. V případě "Provolání" nešlo o krédo ani o ucelenou
nauku nové církve, nýbrž jen o určité
nastínění programu. A přece je v tomto dokumentu naznačeno vše důležité,

z čeho církev vznikla a co je jejím
cílem. Je dokumentem, ke kterému je
třeba se stále vracet a usilovat o jeho
hlubší porozumění.
Ke každému dokumentu je možné
přistupovat v kontextu doby a spatřovat v něm, co je zřetelně časově a historicky podmíněné. Z tohoto dokumentu na nás dýchá atmosféra tehdejší doby. Je prostoupen euforií spojenou s prvními roky svobodné Československé republiky. Zmíněn je výslovně filosof a politik Tomáš Garrigue Masaryk, připomínána je náboženská krize a rozpor mezi tehdejší
Římskokatolickou církví a novou
dobou, kulturou i českým národem.
To vše jsou velmi silné dobové společensko-politické a historické motivy,
které byly jistě přítomny při vzniku
nové církve.
Co však je pro nás cenné, je nadčasový základ tohoto dokumentu. Je zde
jednoznačně prohlášeno, že Církev
československá husitská je "založena
na základě evangelia Kristova". Naším základem, východiskem i normou
bylo a je "evangelium Kristovo" (srov.
Ga 1,7). Toto evangelium je jen jedno,
není lidské, ale Boží (Ř 1,1; 1 Te 2,8),
je stejné ve všech dobách, neboť je
neměnitelné, neboť je věčné (Zj 14,6).
Jako bylo na počátku křesťanství, v roce 1920, tak je jeho obsah stejný i
dnes. Evangelium je jedno, ale musí

být vždy nově interpretováno, přetlumočeno, předáváno.
Naše církev vznikla v roce 1920 ve
snaze vyrovnat se s novou dobou, to
znamenalo snahu "moderně" – aktuálně zvěstovat evangelium. Ale církev
nemůže být jen časová, moderní, musí
mít i svou tradici, minulost, hloubku.
Chce-li nést církev plody, musí mít
hluboké kořeny a silný kmen. Tato
tradice je v dokumentu také obsažena
a popsána. Církev československá husitská se přihlásila nejen ke křesťanské
kultuře jako takové, ale i ke specifickým tradicím – tradici cyrilometodějské, husitské a bratrské. Tyto tradice
tvoří naše trvale inspirující duchovní
dědictví i vnitřní kontinuitu.
V dokumentu se vyskytují často slova
jako "svoboda", "osvobození". Jistě to
patří k tehdejší době. Bylo zdůrazňováno, že se svobodou politickou získanou v roce 1918 má být spojena i
svoboda vnitřní, svoboda náboženská.
Tím se dostáváme ke "stěžejní zásadě
svobody svědomí". Tato zásada byla
současně od počátku předmětem kritiky. A to i kritiky ze strany původně
blízkého spolupracovníka dr. Karla
Farského, kterým byl Matěj Pavlík,
pozdější pravoslavný biskup Gorazd.
Kritizoval prohlášení právě v tomto
bodě a kladl si nad touto zásadou otázky. „Chápal jsem vždy svobodu svěPokračování na str. 3

zápisu z minulého zasedání a doplnění programu pokračoval ideovým
referátem bratr patriarcha dr. Tomáš
Butta. Uvedl mj. zprávu o své činnosti a oznámil, že zasedání právní
rady se bude konat 19. ledna. Předložil také návrh na přípravu aktivit
k jubilejnímu roku církve, který připravili společně s přednostou naukového odboru ústřední rady prof.
Zdeňkem Kučerou. Návrh předpokládá, že v každé náboženské obci
bude 90. výročí vzniku církve připomenuto vlastní akcí, která by měla
seznámit veřejnost se základními
atributy naší církve. Ústředí by mělo
uspořádat konferenci, výstavu, vydat
publikaci o církvi a připravit setkání
mládeže. Pražský biskup dr. David
Tonzar informoval, že pražská diecéze připravuje publikaci o náboženských obcích a sborech pražské diecéze, která by měla obsahovat i jejich
historii. Navrhl, aby podobná publikace (i ve stručnějším rozsahu) byla
vydána celocírkevně a byly zahrnuty
všechny diecéze. Rovněž připomněl,
že Českobratrská církev evangelická
měla pro oslavy své motto, které
všechny aktivity uvádělo. Podobné
motto by měla mít i naše církev. Ústřední rada po delší diskusi předložený materiál schválila a uložila bratru
patriarchovi, aby do příštího zasedání předložil ve spolupráci s přednostou naukového odboru bodový seznam aktivit pro rok 2010, který by
vzal v potaz náměty z diskuse (motto, prezentaci jednotlivých náboženských obcí, zapojení diakonie apod.).
Dalším bodem ideového referátu byl
kazatelský cyklus pro jubilejní rok.
Byl navržen Český misál 1919-1920,
který byl zpracován bratrem farářem

Františkem Mocem. Ústřední rada
návrh schválila s tím, že revize se
ujmou plzeňský biskup Michael Moc
a bratr farář dr. Zdeněk Kovalčík.
Bratr patriarcha pak informoval o zasedání biskupské rady, kterého se
zúčastnil i předseda parlamentní komise pro narovnání vztahu státu a
církví ing. Jan Kasal. Ten informoval
biskupskou radu o přípravě zákona,
který by měl být předložen parlamentu ke schválení.
Posledním bodem ideového referátu
byl přípis přednosty naukového odboru prof. Zdeňka Kučery, který upozorňoval na obsah a způsob zpracování hesla o naší církvi v české verzi
internetové encyklopedie Wikipedia.
Ústřední rada uložila přednostovi
naukového odboru, aby zpracoval
nový text, který bude na stránky Wikipedie dodán.
V referátu vzdělávání, který vedl slovenský biskup dr. Jan Hradil, projednala ústřední rada zprávu o převzetí
koleje v Roháčově ulici a uložila
úřadu ústřední rady připravit do příštího zasedání návrh rozpočtu, včetně
údržby uvedené nemovitosti. Dr. Jan
Hradil podal návrh, aby se sešli žižkovský farář, pražský biskup a bratr
patriarcha a připravili kolejní řád.
Uvedl, že je třeba zabezpečit i koncepci pro praktickou část výkonu
povolání duchovního naší církve, na
které by se měl podílet Husův institut
teologických studií. Ústřední rada
pak jmenovala komisi, která by měla
připravit koncepci duchovní přípravy
bohoslovců a využití koleje v Roháčově ulici ve složení: prof. Zdeněk
Kučera, dr. David Tonzar, dr. Jan Hradil a bratr patriarcha dr. Tomáš Butta.
Dokončení na str. 3
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Úvaha nad texty Knihy 10
Když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha,
budeš požehnaný ve městě
a požehnaný budeš na poli
(5 M 28,2.3).
Ještě mnoho podobných obrazů Ježíš použil,
aby lidem přiblížil svoje učení
(Mk 4,33).
2.Tesalonickým 2,13-17
Jeremjáš 6,9-23
Náš Stvořitel, Bůh a Pán, před námi opět otevřel nový den.
Je to dar i úkol a poslání prožít ho dobře ve shodě s Dárcem.
Tuhle skutečnost vyjadřuje verš z 5. Mojžíšovy knihy 28,2.3:
„Když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, budeš
požehnaný ve městě a požehnaný budeš na poli.“
Aby se tohle dělo v našem životě, je třeba uvědomit si nutnost shody mezi slovy a jejich praktickým uváděním v život.
Stále platí pravidlo nutnosti naslouchat Božímu slovu, rozvažovat nad ním a zároveň je praktikovat vlastním životem.
V této souvislosti je nutno říci, že je generacemi věřících
vyzkoušeno, že uplatňování tohoto způsobu života víry nezajišťuje hladký a příjemný průběh našich dnů. Proto nás
nesmí překvapit a zaskočit, že se nám do cesty budou stavět
překážky a všelijaký odpor. K životu víry patří i bolest a trápení a nakonec i smrt člověka.
Přesto má svůj hluboký smysl, očím vzdáleným víře v Boha
sklonivšího se k lidem v Ježíši Kristu neviditelný a nepoznatelný, prožívání této víry v eschatologickém výhledu za
horizont pozemského času. Tato víra dává člověku jistotu,
že společenství s Bohem je silnější než zánik těla, že mnozí
z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu
věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze (Daniel 12,2).
Ve světle této výpovědi víry můžeme porozumět poselství,
jež tlumočí prorok Jeremjáš: „Já uvedu na tento lid zlé věci,
ovoce jejich úmyslů.“ Proto nepřeslechněme vzkaz apoštola Pavla: „Milovaní, stůjte pevně a držte se apoštolského
učení. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, nechť
povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému
činu i slovu.“ (2 Te 2,15-17)
Jan Hálek

Z kazatelského plánu
2. neděle po Zjevení Páně
Téma: Blahoslavení skromní duchem
Byli bychom na tom nedobře, kdybychom z darovaného Zjevení a uvěření
neučinili láskou účinkující víru, kdybychom nečinili, co nám Ježíš přikazuje. Blažená budoucnost patří těm, kdo nikdy nezapomenou, že jen milostí Boží jsou, co jsou. Zůstane přece navždy veliký nepoměr mezi tím, co
pro nás učinil Bůh, a mezi tím, co jsme my udělali pro něho. Boha nepřekonáme ani svou největší láskou. Příznivý Boží pohled ulpívá na těch, kdo
si jsou vědomi své chudoby. Spoléhají víc na Boha a na toho, koho On zjevil jako Zachránce, než na sebe.
Vstup: Iz 57,14-15
Tužby:
2. Za skromnost a pokoru ducha svého...
3. Aby nikdo z nás na nic a na nikoho víc nespoléhal než na milosrdenství
Kristovo...
Epištola: 1 Pt 5,5b-11
Evangelium: Mt 5,3
K obětování: Ř 12,6-8
K požehnání: Iz 66,1-2
Modlitba:
Děkujeme, náš nebeský Otče, za příslib tvého království všem skromným a
pokorným. Děkujeme, Pane Ježíši, za všechny, které učíš vládnout se
skromností a pokorou. Děkujeme, Duchu svatý, že nám dáváš poznat pravou velikost v pokoře a ve skromnosti pravou cestu k životu věčnému.
Amen.
Vhodné písně: 43; 201

PŘEČTĚTE SI V BIBLI
Naše církev náleží k reformačním církvím, které mají za
základ zbožnosti Písmo svaté. Ale v některých našich
náboženských obcích se bohužel nekonají biblické hodi(pokračování z minulého čísla)
Zvláštní vlastnictví 2

Křesťanská církev převzala jako dědictví toto vědomí přináležitosti
k Bohu, který se podle zkušenosti
svědků zjevil v Ježíši Kristu. A tak
vyznavači Ježíšovi jsou nový rod
vyvolený, královské kněžstvo, lid
náležející Bohu, aby hlásali mocné
skutky Ježíše, který je ze tmy povolal do světla.
1 Pt 2,9-10
Kristus nás posvětil za svůj vlastní
lid, horlivý v dobrých skutcích.
Tt 2,14
Výroky Pána Ježíše svědčí o blízkosti vzájemného vztahu s věřícími.
Ježíš zná své ovce, zná nás jménem,
moje ovce slyší můj hlas.
J 10,14.27; 12,26
Kdo z nás bude činit vůli nebeského
Otce, ten je Ježíšův bratr a Ježíšova

ny. Proto postupně předložíme několik programů pro ty
věřící, kteří se doma sami chtějí sblížit s Biblí. Věříme, že
tato četba je bude inspirovat k zamyšlení a modlitbě.

sestra. Jsme Ježíšova rodina.
Mt 12,50
Jako kdysi Šimona Petra, tak dnes
vybízí Pán Ježíš každého našeho
duchovního: Buď pastýřem mých
ovcí, pas mé beránky!
J 21,15.16.17
Pán Ježíš nám ve sborech říká: Kdo
mně chce sloužit, ať mě následuje, a
kde jsem já, tam bude i můj služebník.
J 12,26
Každý, kdo přijde na bohoslužby,
pociťuje, že je to ve sboru jiné než
v kterékoli světské budově. V tomto
společenství je Kristus prostřed nás
a znovu nás ubezpečuje:
Mt 18,20
„…Jste moji učedníci, proto mějte
lásku jedni k druhým; a činíte-li, co
vám přikazuji, jste moji přátelé.“
J 13,35; 15,14

Ne každý člověk je společenský;
jsou povahy dominantní, jsou povahy nesmělé – jsou lidé povídaví a
jsou lidé uzavření – někteří chtějí
vynikat, jiní jsou raději v pozadí.
Každému z nás, kdo se v tomto společenství projevuje láskou, říká
Ježíš: „I ty jsi můj, i ty jsi můj přítel.“ Každý může být podle svých
darů církvi užitečný. Všichni náležíme do Ježíšovy rodiny, všichni
jsme lid zvláštní – zvláštní Boží
vlastnictví. I já vyznávám: „Hospodine, ty jsi můj Bůh, Pane Ježíši, ty
jsi můj Spasitel.“ A z nebes se
ozývá hlas: „Ano, jsi můj, jsi moje,
jste moji!“ To je radost, jistota i
naděje v životě i ve smrti. „Nikdo
z nás nežije sám sobě a nikdo sám
sobě neumírá. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.“
Ř 14,7-9
Texty vybrala:
Jiřina Kubíková
(pokračování příště)

Nad Písmem

BLAHOSLAVENÍ SKROMNÍ DUCHEM
Každý z nás, milé sestry, milí bratři, je
samozřejmě trochu jiný. Kdybychom
měli například porovnávat, jak prožíváme vstup do nového dne, snadno
bychom zjistili, jak si každý drží svůj
osobitý zvyk. Jsou tací, kteří po ránu
nepozřou jediné sousto a jiní zas bez
snídaně nemohou jít ven. První jídlo
dne bývá složeno podle námi voleného jídelníčku a neradi jej měníme.
Jsme odlišní v tom, co nám po ránu
vyhovuje. Nehledě však na to, zda
vstáváme s úsměvem sami od sebe,
nebo s donucením budíku, my všichni
staneme se pokornými - jsme přinuceni, abychom se hned zrána pokořili.
Pokora, o které je řeč, však samozřejmě není pokorou ve smyslu bázně
před Hospodinem, jako spíše přijetím
daného stavu věci. Hned po ránu díváme se na hodiny a musíme přijmout
to, s čím nemůžeme nic dělat. Pokoříme se před vládcem života, co nese
jméno ČAS.
Říká se, že čas je jediným náboženstvím, které spojuje všechny lidi bez
výhrad. A je tomu tak. Život nás nutí,
abychom "věřili" v čas, abychom se
pokořili před koloběhem dne, do kterého se probudíme. Ostatně, jak víme,
čas jsou peníze, a nebo zaobaleně
řečeno, hodnota prožívané přítomnosti určuje možnosti a velikost dobývání
pozemských statků. Zkrátka a dobře nežijeme ve vzduchoprázdnu, a proto
my dospělí po celý den úzkostlivě hlídáme čas. Stále pošilháváme po hodinkách, hořekujeme, že se nám času
nedostává, spěcháme, honíme se a
každý pohled na hodiny, ať chceme
nebo ne, nás přiměje, abychom se
znovu pokořili...
Přináší nám tato "pokora" blaho?
Jsme samovolně blahoslaveni takovouto "pokorou"? Ježíš zaslíbil: „Blaze chudým v duchu (blaze pokorným), neboť jejich je království nebeské.“ Je však zcela bez pochyb, že mlu-

vil o docela jiné pokoře. Vždyť ponížení, jakého se nám dostává během
dne i celého života, nás nepřivádí
k pocitům blaha. Naopak - býváme
uhnaní, nespokojení. Náš duch bývá
bohatý o představy, co všechno chceme stihnout. Provází nás i vyložená
neskromnost v tom, čeho my lidé
chceme dosáhnout. Náš duch, naše
lidství, bývá jako nezkrotný živel, co
se nechce poučit ze stále opakujících
se chyb. Blaze nám nebývá, blahoslaveni nejsme. Protože často pro své
představy a sny ani nechceme příliš
přijmout, vnímat království toho, kdo
je Pánem života a všech časů. Pro
věčné přítomné nezdary života se blaženost vzdaluje těm, kdo si chtějí
vládnout sami a nechávají se vést
pouze slepou touhou.
V jedné pohádce se vypráví, jak jeden
mocný král měl mnoho služebníků –
otroků. Sloužili mu oddaně a když
dosáhli jistého věku, propustil je na
svobodu. Jakýsi služebník, když přišla
řada na něj, svého krále prosil: „Můj
velkodušný a dobrý pane, celá léta
jsem ti věrně sloužil, prosím, nepropouštěj mě. Rád ti budu sloužit dál,
jsem zkušený služebník a ty mě potřebuješ. O svobodu nestojím, ve tvém
stínu jsem si zvykl a je mi dobře.“
„Já že jsem velkodušný a dobrý?“
podivil se král. „Vidím, že mě málo
znáš. Takový já nejsem. Jsem tvrdý a
nelítostný. Navíc mýlíš se i v tom, že
tě potřebuji. Mluví z tebe jen pýcha,
služebníčku! Zestárls, zpyšněl jsi, za
chvíli budeš zcela k nepotřebě. Na tvé
místo dere se už nový služebník. Jsi
propuštěn!“
Ten příběh, sestry a bratři, vlastně ani
není pohádkou v pravém slova smyslu. Je to příběh, který se stále opakuje
těm z nás, kteří uznávají jediného
vládce svého života, toho nelítostného
tvrdého tyrana, toho, co každého jen
vysaje a odhodí. Jak známo, říká se
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mu čas, ale ve své pravé podstatě to
bývá jen zástěrka pro lidskou nepokoru, pro naši pěstovanou chuť, před čím
se chceme sklánět.
Ježíš vlastně ani neříká nic překvapivě
nového, když před své posluchače
předkládá: „Blaze chudým v duchu.“
Boží království nám není odepřeno.
Jsme však ochotni poodstoupit z ducha své doby a ze svého věčně upachtěného lidství? Chystáme se přijmout
Ducha, co se neopírá pouze o pomíjivé hodnoty světa, jeho touhy, přání,
sny? Opravdově přijmout Nebeského
Otce jako vládce svého života se ukazuje jako potřeba každého dne, do kterého se probudíme. Od tohoto přijetí
se odvíjí i naše opravdová pokora a
naplnění slov evangelia, kdy je nám
blaze v přítomnosti našeho Pána. Krále, který nás od sebe nevyhání, ale naopak ve své milosti vítá, zve a dává
bohatě svého Ducha. Blaženost jen
stěží nacházíme v prchavém světě, co
stále uhání vpřed. Blaze je nám však
v Boží náruči, která se před námi otevírá. Blaze je nám v království, do
něhož jsme v bohaté milosti přijímáni
jako děti Boží, jako spoludědicové
Kristovi. Amen
Pavel Pechanec
Hospodine,
Bože náš,
děkujeme ti,
že nás nezamítáš
a dokonce i pobízíš k tomu,
abychom byli součástí
tvého království.
Odvádíš nás
od pomačkaného ducha
našeho lidství
a přivádíš k přijetí Ducha,
v němž smíme volat:
Abba, Otče...
Za to vše ti patří
náš nevýslovný dík.
Amen.
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ZE VZPOMÍNEK BR. FARÁŘE OLDŘICHA VÍTA 2
Pokračování z minulého čísla
* Co se odehrávalo po oznámení o
Palachově úmrtí?
Národ byl v pohybu, můžeme-li to tak
nazvat. Václavské náměstí bylo přeplněné davy lidí, kteří přicházeli uctít
Palachovu památku.
I my na Husově fakultě jsme se rozhodli učinit rázný krok. Burcoval
k němu vlastně už 16. leden, jenže
jsme zvažovali účinnost takového
postoje. U rampy Národního divadla

Jan Zajíc
se odvíjela hladovka na podporu Palachových požadavků. Současně ve
sdělovacích prostředcích se denně
objevovaly zprávy o tom, jak mladí
lidé obdobným způsobem jako Palach
obětují své životy, údajně z týchž pohnutek. Spolu s Lubošem Hrudníkem
jsme si opatřili stan a v nedělní odpoledne 20. ledna jej postavili na Staroměstském náměstí poblíž Husova
pomníku. Jako studenti bohosloví
národní reformační církve jsme cítili,
že právě tady je ten pravý prostor
k vyjádření našeho nesouhlasu s okupací naší země a také důvěryhodné
místo k volání, aby ustaly další zoufalé pokusy o sebeoběti. Naše setrvání
na Staroměstském náměstí bylo zásahem SNB přerušeno asi 2 hodiny nato
a my z památného náměstí vykázáni.

Nezbylo než připojit se k řadě stávkujících hladovkářů u Národního muzea.
Odtud někteří stávkující odešli, avšak
jiní přicházeli. Solidarizovat se s Palachovou památkou bylo příznačné a
stalo se výzvou být při tom. Situace se
však stávala nepřehlednou. Na adresu
stávkujících se snášela obvinění, že se
mezi nimi skrývají kriminální živly
a lidé práce se štítící. Bylo třeba ihned
zareagovat a pomluvy a nařčení vyvrátit. Napříště nebyl mezi námi
nikdo, kdo se neprokázal buď občanským průkazem a nebo studentským
indexem. Několik jednotlivců se
s námi muselo nechtěně rozloučit.
I tak se počet stávkujících pohyboval
kolem padesáti osob. Z Husovy fakulty k nám přibyla sestra Hana Benešová a zhruba v téže době i student
Střední průmyslové školy železniční
Jan Zajíc…
Cestoval do Prahy ze Šumperka od
nočních hodin. Byl skrz naskrz promočený. Když našel místo, kde jsme
stávkovali, okamžitě se mezi nás přihlásil a ke stávce se připojil. Musel se
však přizpůsobit neobvyklým podmínkám, což mu sice naponejprv bylo
proti mysli, ale zakrátko se přizpůsobil. Byl neobyčejně sdílný a ze široka
líčil neutěšenou situaci ve městě, kde
studoval. Jeho osobní zážitky se zdály
být neuvěřitelné, bohužel byly pravdivé, jak se později ukázalo. Stal jsem se
tichým posluchačem Zajícových výpovědí a tak i vzbudil jeho důvěru.
Jinak rampa muzea byla každodenně
od rána do pozdní noci obklopena
stovkami přihlížejících. Pražané dodávali stávkujícím suché části oblečení, přinášeli horký čaj. Nebylo dne,
kdy by chyběli zástupci tisku, rozhlasu a televizních stanic, našich i zahraničních. Své sympatie projevovali
i někteří poslanci Národního shromáždění a také svou podporu vy-

jádřili představitelé naší církve.
V časných ranních hodinách ve čtvrtek 23. ledna dorazila na místo jednotka policie a všechny stávkující zahnala do připravených policejních vozů
a dopravila je na obvodní oddělení
bezpečnosti v Krakovské ulici. Byli
jsme namačkáni v jedné místnosti
a čekali, co se bude dál dít. Teprve po
poledni jsme byli po částech a v malých hloučcích propouštěni a dovoleno nám vzít si z jiné místnosti své
osobní věci. Ty tu byly naházeny bez
ladu a skladu na velké hromadě. Hodně se ztratilo a tak se nevrátilo majitelům. Vše nasvědčovalo tomu, že zadržením stávkujících hladovkářů došlo
rázem k ukončení hladovky. Tak to
také viděl i novinář Jiří Lederer, autor
knížky věnované památce Jana Palacha. Skutečnost se však s míněním
Ledererovým poněkud rozchází. Pravda se nachází někde uprostřed. Lederer svou knížku o Palachovi psal již
v německém exilu, a tak neměl možnost si některá fakta osobně ověřit.
Pro úplnost musím vysvětlit, že menší
část hladovkářů si usmyslila v hladovce pokračovat. Prostor ke svému záměru nalezla v místnosti sekretariátu
SVS, kde prodlévala od ranních do
podvečerních hodin. Na noc se uchylovala do soukromí, jelikož se budova
sídla dětských a mládežnických organizací uzavírala a nebylo možno v ní
přenocovat. Takže až do soboty byla
hladovka několika vytrvalci dodržena.
Jan Zajíc byl ve svém postoji nesmlouvavě důsledný. Slib byl pro něj
nepsaným zákonem, jehož se držel
stůj co stůj. Pro zbývající rána se objevoval jako jeden z prvých. Jen již
méně mluvil a umenšoval své prožitky z města svých studií. Bylo pro něj
samozřejmostí účast na Palachově
pohřbu.
Pokračování příště

ČASOVOST A NADČASOVOST "PROVOLÁNÍ" Z 11. 1. 1920
Dokončení ze str. 1
domí jako problém občanský a problém náboženský, ale je mi nejasná
jako problém církevní… V jakém
smyslu církev, jako vyhraněná společnost s určitými ideovými předpoklady
a s určitými formami, vůči svým členům může prohlásit svobodu svědomí, to mi není jasné“ (cit. Šuvarský, J.:
Biskup Gorazd. Praha 1979, s. 113).
Nevede taková zásada k libovůli,
anarchii? Nemají některé problémy
naší církve souvislost právě s touto
špatně pochopenou a vykládanou zásadou, kdy se stává měřítkem individualismus a subjektivismus? Jestliže
je významným motivem "Provolání"
zásada svobody svědomí a náboženského přesvědčení, pak je v něm současně takto stručně vyložena: „Chceme, aby konečně byla učiněna přítrž
náboženským bojům v národě a žádáme si svobody svědomí a náboženského přesvědčení nejen pro sebe, nýbrž i
pro každého jiného.“ Tato zásada je
spatřována již ve výroku mistra Jana
Husa „pravdy každému přejte“. Je
však zřejmé, že Husovi šlo o pravdu
Kristovu, ne o pravdu kohokoliv a jakoukoliv. Zásada svobody svědomí a
náboženského přesvědčení se stala
jedním z témat i na II. vatikánském
koncilu Římskokatolické církve. Tam

se k němu kladným způsobem v diskusi vyjádřil tehdejší český arcibiskup
Josef Beran: „V mé vlasti katolická
církev stále trpí za to, co bylo v minulosti jejím jménem vykonáno proti
svobodě svědomí, jako bylo v 15. století upálení kněze Jana Husa, nebo
v 17. století vnější donucení velké části českého národa, aby zase přijal katolickou víru“ (Skalický, K.: Za naději a smysl. Praha 1996, cit. s. 159).
Bylo to řečeno v době diskriminace
občanů pro jejich náboženské přesvědčení a v čase pronásledování církví totalitním ateistickým režimem
v naší zemi. Svoboda svědomí a náboženského přesvědčení je aktuální i
v současnosti a je nezbytná pro život
v pluralitní demokratické společnosti. Nikoho nelze "donutit" k víře,
evangelium lze "pouze" zvěstovat.
Člověk je adresátem evangelia jako
svobodný subjekt, nemůže být předmětem mocenského a psychologického nátlaku.
Při správném porozumění hodnoty
a zásady obsažené v "Provolání",
jako jsou demokracie v církevní
správě, dobrovolná účast na bohoslužbě i svoboda svědomí, mají
svou platnost přetrvávající do přítomnosti. Dokument "Provolání"
spojený s počátky naší církve v nás

vzbuzuje vděčnost za odvážnost
víry dr. Karla Farského a zakladatelské generace a současně v nás
vyvolává nezbytnost hlubšího promýšlení některých témat v něm obsažených.
Tomáš Butta

Z 96.

Pohostenie u bezdomovcov
Vianočné sviatky patria k najkrajším v roku, práve kvôli rodinnej atmosfére.
Nechceme však, a nemali by sme zostať uzatvorení vo svojom vlastnom pohodlí už či rodinnom alebo cirkevnom. Viera je rovnako o dávaní ako aj o prijímaní, a mali by sme si nájsť spôsob ako ju vyjadriť aj voči tým, ktorí nám nemajú
čo vrátiť. Aspoň na prvý pohľad.
Náboženská obec v Bratislave prispela k vianočnej atmosfére a radosti
v azylovom dome pre ľudí bez domova. Sestry a bratia zo spoločnej zbierky
navarili kapustnicu a doniesli misy koláčov pre asi 80 bezdomovcov
z Bratislavy a okolia. Obed pred Štedrým dňom patril službe ľuďom, ktorí v
mnohých prípadoch nie vlastnou vinou zostávajú bez vlastnej strechy nad hlavou a našli nielen fyzický ale aj duchovný domov u kňaza Antona Srholca, ktorý
sa o nich už roky stará v Podunajských Biskupiciach pri Bratislave. Katolícky
kňaz Anton Srholec je jedna z najznámejších postáv cirkevného života na
Slovensku. Za komunizmu strávil 8 rokov vo väzení v uránových baniach
v Jáchymove, a napriek tomu, že ho ešte v r. 1971 do kňazskej služby vysvätil
pápež Pavol VI., bol prenasledovaný nielen za onoho režimu, ale nedostal
súhlas katolíckej vrchnosti ku kňazskej službe dodnes. Napriek tomu, nielen že
si nesťažuje ale je všestranne činný ako na poli teológie, kultúry, vo verejnej
činnosti a v charite. Od roku 1992 sa venuje bezdomovcom, pre ktorých zriadil domov, za ktorý vzal na seba zodpovednosť. V domove zvanom RESOTY je
pohyblivo prítomných 80-120 bezdomovcov. Je to neštátne občianske združenie,
ktoré žije zo sociálnych príspevkov bezdomovcov a z pomoci dobrodincov.
K Srholcovi sa stále hlásia i tí, ktorí sú na okraji spoločnosti, cirkvi, alebo inak
postihnutí občania. Anton Srholec je neobyčajne obdarovaný človek širokého
srdca a spolu so svojimi bezdomovcami sa tešil z našej prítomnosti. Náš biskup
Jan Hradil rozdával ako vždy dobrú pohodu i slová povzbudenia, brat Petratur
hral na harmoniku koledy, ostatní pomáhali s obsluhou. Nakoniec sme všetci
boli obdarení spoločnou radosťou a potešením. Veď Ježiš sa tiež kedysi narodil
ako bezdomovec.
Počas pôsobenia biskupa Hradila sa urobilo v Bratislave hodne práce
medzi veriacimi. Kým pred niekoľkými rokmi tu bolo malé spoločenstvo, na
Prvý sviatok vianočný 2008 prišlo viac ľudí než bolo lavíc na sedenie.
Náboženska obec v Bratislave sa stáva postupne viditeľnejšou aj v ekumenickom spoločenstve a vo všeobecnom povedomí. Ako možno čitatelia
vedia, staviame nový kostol – keď bude hotový, radi vás pozveme na slávnostné otvorenie.
Jozef Kulačik

ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍ RADY

Dokončení ze str. 1
V organizačně právním referátu, který vedla ing. Miroslava Studenovská, byla ústřední rada informována
o stavu kostela v Boru u Tachova,
který nedávno přijala do svého majetku. Budovu je nutné staticky zajistit,
protože krov je podle nálezu památkářů v havarijním stavu. Ústřední rada
přijala rezignaci Mgr. Michaela Štojdla z plzeňské diecéze na funkci člena
církevního kárného výboru a uložila
plzeňské diecézi zajistit náhradníka.
Ústřední rada rovněž stanovila termín
dvoudenního výjezdního zasedání,
které se bude konat 15. a 16. května
v Betlémě v Janských Lázních.
Ve finančním referátu, který vedl za
onemocnělého finančního zpravodaje bratr patriarcha, byl mj. schválen záměr uspořádat konferenci du-

chovních se zájmem o sociální činnost.
V ekumenicko zahraničním referátu
ústřední rada vzala na vědomí, že
cesty představitelů církví ERC do
Bruselu ve dnech 27. - 29. ledna se
zúčastní bratr patriarcha dr. Tomáš
Butta, pražský biskup dr. David Tonzar a tajemnice Ekumenické rady
církví sestra Sandra Zálabová.
V tiskovém a kulturním referátu
schválila ústřední rada program oslav
výročí narození TGM, které naše církev tradičně pořádá v parlamentu.
Letos se bude setkání konat 5. března
a hlavní referáty přednesou prof. Jan
B. Lášek a prof. Jan Sokol. Ústřední
rada vzala na vědomí, že byl splněn
úkol zadaný tiskovému odboru a
Agenda Církve československé husitské ve slovenštině byla předána slo-

venskému biskupovi dr. J. Hradilovi.
V osobním referátu bylo mj. schváleno vysluhování svátosti svěcení
kněžstva: Mgr. Sylvii Stretti z pražské diecéze (po složení zkoušky před
církevní zkušební komisí), sestře jáhence Miroslavě Jarolímové z plzeňské diecéze, sestře jáhence Jaroslavě
Horkové z plzeňské diecéze a jáhence Mgr. Miladě Štojdlové z plzeňské
diecéze (po složení zkoušky před církevní zkušební komisí).
Ústřední rada rovněž stanovila pravidla pro skládání zkoušek před církevní zkušební komisí. Pokud bude
někdo přijat do služebního poměru
s podmínkou složení zkoušky, podmínka musí být splněna do tří měsíců. Nestane-li se tak, služební poměr končí.
(red)
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ZPRÁVY

KALENDARIUM - LEDEN

Smutné zprávy

19. 1. 1969 - Zemřel v Praze student Jan Palach (* 11. 8. 1948 ve Všetatech)
- jedna ze symbolických postav českých dějin. V roce 1967 začal studovat na
Vysoké škole ekonomické a od roku 1968 studoval na Filosofické fakultě
Univerzity Karlovy. Těžce prožíval vývoj v zemi po sovětské okupaci v srpnu
1968 a 16. 1. 1969 se na protest proti ústupkům okupantům a pro vyburcování
národní morálky na Václavském náměstí v Praze polil hořlavinou a zapálil.
Těžkým popáleninám podlehl a jeho pohřeb se stal výrazem odporu proti okupaci.
20. 1. 1919 - Československé vojenské jednotky spolu s dobrovolníky dokončily obsazování Slovenska.
Podepsána byla dohoda o vyslání francouzské vojenské mise do ČSR. 13. února
přijel francouzský generál M. Pellé jako náčelník vojenské mise do Prahy a byl
jmenován náčelníkem štábu československé armády.
20. 1. 1964 - Zemřel v Praze Jan Rychlík (* 27. 4. 1916 v Praze) - hudební
skladatel, klavírista, trombonista a teoretik.
21. 1. 1919 - Československá vláda zaslala polské vládě memorandum, jež
ohlašovalo vojenský vstup na Těšínsko. Šlo o devět soudních okresů zahrnujících 2282 km2 a asi 430 tisíc obyvatel (Češi 27 %, Němci 18 %, Poláci 55 %).
22. 1. 1884 - Narodila se v Soběslavi Helena Johnová (+ 14. 2. 1962 v Praze)
- sochařka a keramička, která proslula hlavně svým keramickým (nedokončeným) Betlémem pro svatovítskou katedrálu v Praze (1938).
23. 1. 1179 - Konala se bitva u Loděnic (poblíž Berouna) mezi vojsky
Soběslava a Bedřicha (ten se zastavil až u obce Prčice). O čtyři dny později se
bitva opakovala nedaleko Pražského hradu (dodnes se tu říká Na bojišti).
Průběh vyhlížel stejně do okamžiku, kdy do boje na straně Bedřicha zasáhly
oddíly moravského Konráda II. Oty (bývalého Soběslavova spojence).
Soběslav byl poražen, ale ještě rok se bránil z hradní skály. Koncem roku 1179
hrad padl, kníže utekl do ciziny a 29. ledna 1180 zemřel.
23. 1. 1849 - F. Palacký (od 3. srpna 1848 člen pětičlenné subkomise ústavního
výboru říšského sněmu) vystoupil s radikálním programem důsledné etnické
federalizace, kdy navrhl rozdělení monarchie na 8 zemí. K Čechám, Moravě a
Slezsku přiřadil uherské Slovensko. Většina členů Palackého pojetí odmítla
(horlivě jej naopak hájil F. L. Rieger). Palacký 3. února formálně z ústavního
výboru vystoupil.
23. 1. 1919 - Polským zástupcům v Těšíně bylo předáno českým podplukovníkem Šnejdárkem ultimátum - během dvou hodin vyklidit Těšínsko až za řeku
Bialou (26. ledna měly proběhnout volby do ústavodárného polského sněmu).
Po vypršení ultimáta začalo československé vojsko útok na toto území. Vypukla
tzv. sedmidenní válka, během níž byl 27. ledna dobyt Těšín, o den později stanula česká vojska na Visle. Cílem okupace bylo znemožnit volby v té části
Těšínska, kterou spravovala Rada narodowa. Do konfliktu zasáhly mocnosti a
stanovily 2. února demarkační čáru (výhodnější pro Čechy). Sporné území bylo
dáno pod mezinárodní kontrolu, konečné slovo měl učinit plebiscit (ten se
ovšem nikdy nekonal). Rozhodnutím velmocí došlo k rozdělení území - Češi
získali 1280 km2 (soudní okresy bohumínský, ostravský a frýdecký, o fryštácký, těšínský a jablunkovský se museli podělit), Poláci 1002 km2; v obyvatelstvu
pak Češi 139 tisíc proti 290 tisícům (na získaném území žilo 48 % Poláků,
12 % Němců a pouze 39 % Čechů). Boje byly definitivně ukončeny 30. ledna.
23. 1. 1944 - Z popudu K. H. Franka byla založena Liga proti bolševismu - kolaborantská organizace s protikomunistickým a protisovětským zaměřením.
Jejími zakladateli byli například prof. J. Drachovský a J. Bartoň z Dobenína.
Liga podléhala přímo ministerstvu školství a lidové osvěty (ministru E. Moravcovi). Její činnost spočívala zejména v pořádání přednášek a manifestačních
shromáždění.
23. 1. 1969 - Zemřel v Praze Jaroslav Křička (* 27. 8. 1882 v Kelči) - hudební skladatel, pedagog a dirigent.
24. 1. 1634 - Císař Ferdinand II. zbavil Valdštejna hodnosti vrchního velitele
císařských armád. Jeho nástupcem byl jmenován hrabě Jan Matyáš Gallas.
24.-29. 1. 1884 - V říšské radě (od 4. prosince 1883 zasedali poslanci v nové
budově s elektrickým osvětlením) probíhalo náročné jednání o návrhu zákona
hraběte Wurmbranda, kterým měla být němčina prohlášena za státní jazyk
Rakouska. Návrh při hlasování (175 : 161) neprošel.
25. 1. 1774 - Zřízen byl tzv. studijní fond, kam byl převáděn movitý i nemovitý majetek jezuitů. Měl se stát ekonomickou základnou připravované školské
reformy. Jeho výše byla odhadnuta v českých zemích na 8 milionů zlatých
(6 milionů z Čech, 2 miliony z Moravy). Jezuitům byla odňata pražská univerzita, 42 gymnázií v Čechách, 15 gymnázií na Moravě. Některá tato gymnázia
převzali piaristé, jiná světští pedagogové, ale celkový počet gymnázií se zmenšil: v Čechách jich zbylo 13, na Moravě 7; jiná gymnázia se přeměnila na školy
hlavní nebo normální.
25. 1. 1894 - Zemřel v Liptovském Mikuláši Janko Alexy (+ 22. 9. 1970
v Bratislavě) - slovenský malíř a spisovatel - vedle M. Benky a Ľ. Fully - zakladatel novodobého slovenského výtvarného umění.
25. 1. 1924 - Z iniciativy E. Beneše byla uzavřena československo-francouzská
spojenecká smlouva, která garantovala nezávislost a územní nedotknutelnost
republiky především proti případnému útoku ze strany Německa či Maďarska.
Byla odrazem profrancouzské československé zahraniční politiky. Smlouva
byla doplněna na tzv. arbitrážní smlouvu v Locarnu 15. října 1925.
(red)

S velkým smutkem oznamujeme církevní veřejnosti, že dne 28. listopadu
zemřel po krátké těžké nemoci ve
věku 66 let, všemi vážený a milovaný,
bratr Jiří Nedvěd.
Jsou lidé, bez nichž si církev nedovedeme představit. Tvoří její nedělitelnou část, jsou všude, kde církev žije,
pracuje a kde je potřebuje. A k takovým patřil i náš zesnulý bratr. V náboženské obci Kadaň vykonával po
léta v radě starších různé funkce a
v posledních letech zastával funkci
finančního zpravodaje. Své práci rozuměl a dělal ji s láskou. Dlouhá léta
byl i diecézním finančním revizorem
a obětavě, na úkor svého volného
času, jezdil po náboženských obcích.
Přes všechny bolesti, kterými náboženská obec v minulosti procházela,
nezatrpkl a nespojoval svoji víru se
selháním jedinců.
Děkujeme Bohu za jeho život, za jeho
věrnost církvi, za všechno, co nezištně vykonal pro náboženskou obec, a
odevzdáváme ho do Boží náruče. Vy,
kteří jste ho znali a měli rádi, věnujte
mu tichou vzpomínku.
(rst)
***
Po dlouhé těžké nemoci zemřela na
Štědrý den sestra PhDr. Květoslava
Kořalková, dlouholetá spolupracovnice Českého zápasu a členka tiskové rady. Poslední rozloučení se konalo 5. ledna ve velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.
(red)

Doteky v Liberci
Srdečně vás zveme na naši faru v Liberci, nám. Českých bratří 35/2, kde
se v pátek 30. ledna uskuteční 84.
večer cyklu Doteky – Plochy poznání:
* v 16.30 h - Vernisáž výstavy - Zdeněk
Ulehla - Emoce. Dramaturgii a realizaci

Dňa 21. decembra sa v Bratislave na Konventnej 11 konala kňazská vysviacka
jáhna Cirkvi československej husitskej z Viedne brata Jiřího Vohryzku. Na tejto
milej slávnosti vystúpila klarinetovým sólom manželka brata Vohryzku
Christina, čím podfarbila túto slávnostnú atmosféru za bohatej účasti našej
náboženskej obce. Na fotografii s bratom biskupom Hradilom spolusvätiaci
brat Ing. Vladimír Petratur, člen DR Bratislava.
DR Bratislava
výstavy zajišťuje ARTEFAKTUM.CZ.
Hudební vstupy: Šárka Dušková.
* v 18.00 h - talk show "Toulky s violoncellem". Hostem autora pořadu
Stanislava Kubína je violoncellista
Vladimír Sůva, koncertní mistr, člen
Státní opery Praha. Scénář a režie:
Stanislav Kubín.
Projekt je realizován za podpory
Ministerstva kultury ČR a Statutárního
města Liberec.
(sk)

1048 km na bohoslužby
Dňa 16. decembra už 10 rokov, rok čo
rok, slúžim bohoslužby v Košiciach.
Je to na Štefana a je to najzadnejšia
časť našej diecézy. Zvláštnosťou faktu
je však skutočnosť, že na tieto bohoslužby prichádza Český spolok v Košiciach. Je úplne plno, vikár Lauko
s diakonom Kamanom rozdávajú
knihy našej cirkvi, liturgia Dr. Karla
Farského pripomína modlitbu celého
spoločenstva, ktoré neustále potvrdzuje, rok čo rok, že liturgia nesie nielen mystiku kresťanského slova, ale aj

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
BLAHOSLAVENSTVÍ
Když Pán Ježíš kázal na hoře, učil také blahoslavenstvím. V naší hoře je
jedno z nich také ukryto (Mt 5,3) – jen je třeba kameny seřadit podle
čísel.

(Řešení z minulého čísla: Ježíš křtí Duchem svatým.)
Jana Krajčiříková
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otvára dvere k viere. Tri zaujímavé
vstupy sprostredkoval spevácky súbor
a organistka, ktorá zaspievala také
sólo, že až mráz behal po chrbte.
Viceprimátor Košíc prispel svojím
slovom, ako aj predsedkyňa Českého
spolku. Košická televízia natočila
väčšiu časť bohoslužieb do Duchovného slova a potom už len cukráreň.
Odchádzal som o 20.30 hod., pred
sebou 524 km a za sebou to isté.
Verte, že tam človeka určite nemrzelo,
že strávil štrnásť hodín za volantom.
Jan Hradil

Tiskové prohlášení ERC
Dne 1. ledna 2009 se Česká republika
poprvé během svého členství v Evropské unii stává předsednickou zemí
Rady EU. Naše země tak na půl roku
přebírá odpovědnost za správu evropských záležitostí a zároveň získává
příležitost v nich uplatnit své podněty.
Ekumenická rada církví chce při této
příležitosti popřát české vládě, na níž
spočívá hlavní odpovědnost za praktické provádění předsednictví, aby
s přehledem i pokorou zvládla svou
zodpovědnou roli a přispěla k evropskému dění v duchu motta českého
předsednictví "Evropa bez bariér".
Vždyť právě překonávání bariér nepřátelství, nepochopení a nedůvěry bylo
a zůstává hlavní vizí evropské integrace. Nechť vláda ČR zúročí svou přípravu, naplní své priority a prokáže schopnost České republiky pozitivně přispívat k dialogu zájmů a potřeb v Evropě.
Církve sdružené v ERC se aktivně
přihlásily k projektu odstraňování
bariér v souvislosti s českým předsednictvím. Svůj pohled představují
v publikaci "Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti". V dialogu s předsednickým programem
vlády ČR i s dlouhodobými trendy
evropské integrace zde církve sdílejí své zkušenosti s překonáváním
bariér ve společnosti. Představují
své aktivity při překonávání bariér
v oblasti rodinného života, výchovy
a vzdělávání, sociální pomoci, ekologie, lidských a náboženských práv
i celkových alternativ životního
stylu. Přehled o publikaci i dalších
iniciativách Ekumenické rady církví u
příležitosti předsednictví ČR v Radě
EU lze získat na
www.ekumenickarada.cz.
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